
 Van Goor Bouwchemie BV  
  
  TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. C06  
                    VGB-AFDICHTINGSMORTEL  RZ 1 
                                                                                                                               

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan  aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ontleend.   

 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op 
aanvraag toe.  
Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid. 

Bladnr 1 

 

 

Algemeen VGB-AFDICHTINGSMORTEL RZ 1 is een hoogwaardige snel afbindende mortel 
om een waterdichte laag te creëren met HSP technologie. 

   

Toepassing VGB-AFDICHTINGSMORTEL RZ 1 wordt voor afdichting van minerale 
oppervlakken aan de binnenzijde van wandoppervlakken toegepast tegen 
drukkend water, b.v. aan kelders. Laagdikten mogelijk van 3mm tot 5 cm.  

  Door zijn snelle droging is kelderafdichting in een dag mogelijk.  
  Kan ook toegepast worden om snel een driehoeksplint in de kim te zetten of een 

reparatie te maken.  
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Specificaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergrond VGB-AFDICHTINGSMORTEL RZ 1 alleen toepassen op een gezonde, droge en 

aanwijzing  stof en vetvrije ondergrond.  

 

Verwerking: De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van stof, losse delen, 
  slechte pleisterlagen, verven, sauzen, etc. Het verdient aanbeveling om  
  de afdichting uitsluitend op de "gezonde" ondergrond aan te brengen,  
  t.w. het oorspronkelijke materiaal, dus niet op vervolglagen.  

VGB-AFDICHTINGSMORTEL RZ 1 aanmaken met water.  
  zodanig dat een goed gemengde homogene strijkbare massa ontstaat.  
  Gedurende 1 minuut grondig doormengen.  

 
  In combinatie met VGB-AFDICHTINSMORTEL RZ 2 kan dan een drietal  
  afdichtingslagen worden aangebracht volgens de zgn. "nat in nat"  
  methodiek.   

1)Op de vaste ondergrond een  aanbrandlaag maken met VGB-
AFDICHTINGSMORTEL RZ 1 en water (dit heeft de voorkeur).  
2) In nog natte aanbrandlaag kan men het VGB-AFDICHTINGSMORTEL RZ 1 
opbrengen in één laag in de gewenste dikte ( minimaal 3mm ). 
Na opbrengen direct glad afwerken met een spaan, schuurbord of rei etc.  
3) Na droging van ca 1 uur een laag VGB Zoutsaneerpleister RZ 2 
(klimaatregulerende mortel)  aangebracht worden. 

   
   
   

Basisgrondstof speciaal cement 

Soortelijk massa ca.1,5 kg/ltr 

Minimale verwerkingstemp. + 8 graden Celcius 

Aanmaakvloeistof Water  

Hoeveelheid aanmaak 180 gram per kg  

Verwerkingstijd  2 minuten uur 

Kleur Lichtgrijs  

Druksterkte 28 dagen ca. 13 N/mm2.

Buigsterkte 28 dagen ca. 5.5 N/mm2.

Verpakking papieren zak à 25 kg.
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Bladnr 2 

 

Verbruik 1,25 kg p/m² / p/mm. 
 

Verpakking 25 kg   
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